
Kardinál Dr. Christoph Schönborn 

                arcibiskup Viedne 

 

Viedeň, 23.5.2018 

060671602517 – GJ 

 

150 rokov Kongregácie Dcér Božskej Lásky 

 

„A počul som hlas Pánov hovoriť: Koho pošlem a kto nám pôjde? Vtedy som 

povedal: Hľa, tu som pošli mňa!“ Všetci poznáme túto stať z Knihy proroka 

Izaiáša. Božia otázka sa kladie nielen Izaiášovi, ale aj nám všetkým. Pôjdeš nám? 

Hľadá dobrovoľného posla a muž, ktorý nedávno ešte zvolal „Beda mi!“, odváži 

sa povedať: „Tu som, mňa pošli!“ 

Pred 150 rokmi počula toto volanie zakladateľka rehole Františka Lechnerová 

a nasledovala ho. V roku 1868 prišla z Bavorska do Viedne a založila 

Kongregáciu „Božskej Lásky“. Dnes pracuje okolo 1.000 sestier v 12 provinciách 

v 165 domoch v 20 krajinách po celom  svete vo vernosti a vďačnosti ako výraz 

svojej lásky k Bohu, ku Kongregácii, k svojmu povolaniu, Cirkvi a ľuďom. 

Starostlivosť Matky Františky sa vtedy týkala mladých žien vo veľkomeste 

Viedeň, osirotených  a opustených detí, chudobných, ktorí sa nedokázali 

postarať o svoje živobytie.  

Od tých čias spĺňajú sestry Kongregácie deň čo deň svoje poslanie slovom 

i skutkom, v misiách, účasťou na mnohých projektoch, zameraných na podporu 

a pozdvihnutie dôstojnosti ženy a jej vzdelania, v zdravotnej starostlivosti 

a vo vyučovaní detí, - nechávajúc sa niesť dennou modlitbou a Božou milosťou.  

150 ročné jubileum Kongregácie Dcér Božskej Lásky je pre nás osobitnou 

príležitosťou vysloviť vďaku všetkým sestrám tejto spoločnosti za ich neúnavné 

a verné pôsobenie. Na tejto spoločnej slávnosti a v modlitbe pripomíname 

všetky sestry, ktoré sem prišli z blízka a ďaleka, aby spolu so všetkými priateľmi 

a dobrodincami, rodičmi a deťmi z bývalých škôl ďakovali Bohu za mnohé 



milosti a jeho lásku, ktoré nám cez túto spoločnosť uštedril. Tak ako Matka 

Františka rok pred svojou smrťou 1893 napísala: „Pán nech je za túto milosť 

tisíckrát zvelebený“. 

„V spoločnej eucharistickej slávnosti si uvedomujeme, že žijeme z prameňa 

Božej lásky a z nej čerpáme nádej pre náš každodenný život, pre jednotu 

Kongregácie a Cirkvi. V prameni Božej lásky nachádzame silu a odvahu ku 

„konaniu dobra, rozdávaniu radosti a k obšťastneniu druhých“, ako znie heslo 

Kongregácie. Kiežby bol príklad sestier Božskej lásky pre nás všetkých vzorom 

a motiváciou počuť Božie volanie a nasledovať ho aj dnes! 

So srdečnými žičeniami šťastia a požehnania pre celú Kongregáciu k jej veľkému 

jubileu 

  Váš 
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